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 ثــــص البحـــملخ
 

يهدد هذاددلبذب إىلددأذيلذاالسدداللذبالددع ا ذلف هفةدد بذب  ههالدده،ذ لالددف ذ دد بل  ،ذ   
 يلددد باذجدددفأهذ ددديذاادددملذا إالهفاددد ذبمدفسددد بمذ أددد ذبةعجددد ذ  دددفا ذ ددديذا هدددفذبمددد ه ذ

ذبالعه بئيذ بم ه ذبمهفر م

هذ  السدددلذة الددده،ذ اددديذهنقددده،ذا ذا دددفذ  ددديذاادددملذ:عفئقددد  ذب ه بةددد ذب  ههالدددهذا  إالددد
سفحلهذ اللع ا ذهبفذيفذب   با ذيفذةلذةص ذلض بلطذلال هفذب إىلأ،ذ د ذ الهنةدهذ
ا ذب ه بةدد ذب  ههالددهذ ي ذةف:ددلذهنقددهذياذا ددفذ السددلذة دد ذلر،ددهذ بهندد بذيفذأ دد ،ذ
 أددد ذبلدددع  ذةادددمذ ددديذب د جدددفوذبمدفسددد ييذلف ه بةددد ذب  ههالدددهذ عه يددد ذاهن دددف ذب  ددد با ذ

 أ ذاضجيذب إىلأذجفأهذ يذالهذبالع ااتمذبمدفس ب،ذ ذ
 ب إفهنأذي سيذمبزي ذ يذب  ربلفتذ بمؤمت بتذهن  ذ، ب:بذ   د  ذب إىلدأذب د ذ

ذملذحتظذل صالبذةفهذ يذب إىلأذ ب  ربلهم
ذب   جفتذبم عفهناله ذهنقاله،ذب   با ،ذبمدفس ب،ذب ه بة ذب  ههالهمذ
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 مقدمة
رةر املسدددالر خدددملرسدددسرادلا دددخصر ددد   ارزلمددد ر  ملددد احلمددد ربرالراملنيدددادلصلر امل دددا

ر:ررصحب رأمجنيصلرأماربني  ر
 مددارادلنيخددالرأ راملشدداةنياراال ددام ارهمدداررددارم دداارصدداحلارملندد ر مددا ر منددا لرفدد  ر

قدد ررامل دداا   ردد  رهمددارأ ددارنرد  ددارمللراملاقددا ور ادادد اجرد بدد درب بدد دراد م ددالرر
ةني مدد   ر خ دد ركراملددارامل اا دد رر شلددارلانمءدداا  ددارامله ءدداميرقدد ديار ادد ة اربب ددا ر

لرهمدارأ رملا د  ن رهبدارهبدااس افربصراملنيخماميركران د  ن رر قور ق لرامله ء ا
لر ردد ارمددارقبدد راذل ادداكراملنيخم ددار أفدداادراملنيخمدداميدطب  دداكره ددسةركرامل دداا  رادلنياصدداةر

ر أبددداا ر ب دددا ربدداابط لربامل ا ددد ةرامله ء ددالران دد  ن املبحدديرةءدد فرأصرد صددد  ر
ر.جرمارأرمردطب  اد رادلنياصاةمناار

ر.ررا  م راملبحيرم ارجرمارأمهءارادل ءجران   اا ير ادل ءجرادل اا  ق ر
راآليت:ر خملراملبحيراش م ر ر

رم  مارررر
ر  ش هتارامل اا  رامله ء ارب نياةفراملادلبحيراد  :ر
راب ارامل ا  ةرامله ء ارادلبحيرامل اين:ر

رمل ا  ةرامله ء اركرامل اا  رادلنياصاةمنااجردطب   ارملا   ن رباادلبحيرامل املي:ر
رسامتار

رقا مارادل ادار ادلااجو
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 المبحث األول
 ونشأتهارالتعريف بالقواعد الفقهية

ةشدددد م رردددد ارادلبحددددير خددددملردنياةددددفرامل ا دددد ةرامله ء ددددارمل ددددار اصددددطااالر املهددددا ربددددصر
رامل اا  رامله ء ار امل اا  رادصامل الر  ش ةرامل اا  رامله ء ا.

 لغة واصطالحارتعريف القاعدة الفقهيةأوال: 
 معنى القاعدة لغة: 

رامل ا  ة:ررأص رادس.ر
  امل اا  :راال اسلر قاا  راملب ت:رأ ا  .

ر.رر1قا راملزجاج:رامل اا  :رأ اطصراملب اميرامليتردنيم  
 معنى القاعدة الفقهية اصطالحا:

مله ءدددداميركرقددددا راملدددد ه ااراملباا ددددا:رق أمددددارمنيددددارامل ا دددد ةركرانصددددطا رف دددد راس خددددفرا
دنياةهءارب امير خملراس افءمركرمهءامءارر رريرقض ارهخ ارأ رأغخب ار؟رفمدار ردارأصر

ر.رر2أ رامل ا  ةرريرقض ارهخ ار افءارمبارد ر خملراملار...ق
  راارحمل  دةارصهحاكراملبحير  ه هيرب هاردنياةفر اا رماردنياةهداكرمدارارد ر

رار رأصرأ ارأغخب ا:رأصرأ رامل ا  ةرامله ء ارهخ الر  سارماردنياةهاكرمار
 افءددارددداجراملدد ةاراملسددبنيرب  ددا:رقادمدداراملنخدديراملدد ئررة طبدد ر خ دد رجز  دداكرر .1

ر.3ه سةرةهءمرأانامءارم  ق
  افءدددداراحلمددددائرب  ددددا:رقانددددمرأه ددددائرنرهخدددديرة طبدددد ر خددددملرأه ددددارجز  اددددد ر .2

 .4مل نيافرأانامءارم  ق
ح؛رملن داةران د   امياكرأ ردنياةفرامل ا  ةرامله ء ارب  ارأغخب ارراراملااجرويرى الباحث

كرامل اا ددد رامله ء دددارهمدددار ددد  يتركراملهدددا ربدددصرامل اا ددد رامله ء دددار ادصدددامل الر ردددارأمدددار
رمشار ركره  رامل اا  رامله ء الر ابرأ خم.ر
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رثانيا: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد األصولية: 
مدارم دزربدصرامل ا د ةررردارأ  ر-امح رابرر-أ رامل ااكرر6 املباا ار5ةاىره رمارامل   ئ

ر-امله ء ددار امل ا دد ةرادصدددامل الر املددارب املددد :رقفدد  راملشددداةنيارادلنيرمدداراحملم ةدددار ادرابر
م اارددارشددافار  خددااراشدد مختر خددملرأصددا ر فددا نلر أصدداذلارقسددما :رأادد مها:رر-دنيدداص

ادلسددمملرب صددا رامله دد لر ردداركرغاملدد رأمددا رملدد  رف دد رأنرقاا دد رادانددالرامل اشدداار ددار
اب دددارساصدددار مدددارةنيددداظرمل خدددارادملهدددالرمدددارامل سددد ر امل جددد حر ضلدددارادمدددارادملهدددالراملني

ملخاجالر امل ءيرملخ حامير امل   اراخلاصارملخنيمالر ضلاراملار مدارسداجر داررد اراملد م ر
أنرهددا رامل  دداسرابددار سدد راملااادد ر صددهاكراس ءدد ةالر امل سددمرامل دداين:رقاا دد رهخ ددار

خددملرأ دداااراملشددانر انمدد لرملندد رف ء ددارجخ خددالره ددسةراملنيدد دلر ر مددارادلدد دلرمشدد مخار 
قا  ةرماراملها نركراملشاةنيارمارنرحي مللر ملرةد هارم ءدارشديميركرأصدا رامله د لر أ ر

ر.7اده تراالشااةرأمل  رر املار خملر ب  راالمجا رفب يرده  خ رملرة ح  ق
رفاقص:ر-امح رابرر- ةهءمرمارهالرامل ااكر

اب ددددار مددددارةنيدددداظرذلددددارمددددار سدددد رامل اا دددد رادصددددامل ار اشدددداار ددددارادملهددددالراملنيرأحدددددىما:
 دداج حر  مددالر س ددارر أمدار  ددير غددسراملدالر ملرخيدداجر دداررد ارأنربنيدد راددملددار

ر صهاكراس ء ةا.رأمارامل اا  رامله ء ارفخ ستره ملا.ر
نرةهءدددمرم ءدددارأ ددداااراملشدددانر نرانم ددد لرب  مدددارديندددارأ ر امل اا ددد رادصدددامل االثدددان : 

ر.رر8مله ء اد س رر  راد ااار احلنمرمارامل اا  را
املهددا ربدصرامل ا دد ةرادصددامل ار امل ا د ةرامله ء دداربا  بدداارر-امحدد رابرر- ةداىرابددارد م دار

أ رأصددددا رامله دددد رردددديراددملدددداراملنيامددددارسافددددارمل اا دددد رامله دددد رف  ددددار بددددااةر ددددارادانددددالر
لر  ددكرهامدد :رقفءدديرب صددا رامله دد راملدديترردديراددملدداراملنيامددارأشددب رم ءددارب اا دد ر9املنيامددا

ر.10انالراملنياماقامله  رامليترريراد
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 أصرجا دددد رمددددار ددددب راهدددداربنيدددد راملبدددداا صرادلنياصدددداةارفا قدددداربددددصرامل اا دددد رامله ء ددددار
ر امل اا  رادصامل الرأمهءارمارة يت:

قاا ددددد رادصدددددا رأمندددددارد نيخددددد ربادملهدددددالر دننهتدددددار خدددددملراداندددددالركرغاملددددد ر .1
ر.ر11أاااذلالر أمارقاا  رامله  رف  نيخ ربادانالرااهتا

مل ضدددب رملخمب ءددد رطدددا ران ددد  با ر ا ددد  نمل لررقاا ددد رادصدددا رأمندددار بدددنيت .2
 دا مرملخه   رم ارجراملبحدير امل رداركرا د جااجراداندالراملنخ دارمداراددملدار
االمجامل ددالر أمددارقاا دد رامله دد رف منددارددداادرملدداب رادلسددا  رادلج خهددارادبدداالربابددا ر

ر.رر12م ح ر انمر اا رراراحلنمرامل ئر   ترامل ا  ةردجخ 
 رهخ دددارد طبددد ر خدددملرمج دددورجز  اهتدددار مابدددا اهتالرأمدددارامل اا دد رادصدددامل ارقاا ددد .3

امل اا دددد رامله ء ددددارف  ددددارأغخب ددددالرةنددددا راحلنددددمرف ءددددار خددددملرأغخدددد را ز  دددداكلر
ر.13 دنا رذلارمس    اك

امل اا دد رامله ء ددارم دد ساةركر جادردداراملدد ر ر املددااقنيير دداراملهددا ن؛رد ددارمجددور .4
املددد ر رة  ضددديرردشددد اهتار ابددد رب  ءدددالر مجدددوردلنيا  ءدددا.رأمدددارادصدددا رفددداملهاظ

 جادرددددددارقبدددددد راملهددددددا ن؛رد ددددددارامل  ددددددادراملدددددديترأسدددددد رامله  دددددد ر هسدددددد رهبددددددار  دددددد ر
ر.ر14ان   با 

 ثالثا: نشأة القواعد الفقهية: 
املنددالر ددار شدد ةرامل اا دد ر ادطدداااراملدديترمدداكرهبددارم شددني ر طاةدد لر  دد اهاركرردد  ر

 كراملنيباملددار بدد ةرسل  دداةرد ا دد رصددهحاكرردد اراملبحدديراحملدد  دةر غابدد لر قدد را  مدد
ف ءدار خددملره ددال:رامل اا دد رامله ء دارملخ دد  ئراملدد ئرقسددمرادطداااراملدديترمدداكرهبددارامل اا دد ر

طددددداارامل نددددداةار امل شددددد ةلرطددددداارامل مدددددار امل ددددد  ةالرطدددددااراملا دددددا رأصرثاثدددددا:ررامله ء دددددا
ر امل  س  .

ر ف مارة يترمخجكرهام ر  ءا:رر
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رالطور األول: طور التكوين والنشأة: 
ملدد ئرها ددترف دد راملبدد اةراد صرملخ اا دد رامله ء ددالررددار  دداراملا دداملارأ ر  ددارامل شدداةورا

املددد ئرأ ط ددد رابرااامدددوراملنخدددمرها دددترأاادة ددد رر-صدددخملرابر خ ددد ر  دددخم-فددد  رامل ددد ر
املشاةهاركره سرمارادانالرمب ابارامل اا د راملنيامداراملديترد طدائر  ءدارفدا نره دسةلرم د ر

مخددتربنيدد راآلثدداارلر هدد ملارأاارد 16لرقنربدداار نربدداااق15قاملدد :رقاخلددااجرباملضددما ق
 ددددارامل ددددحاباردخمسددددترف ءددددارردددد  راملرددددارالر خددددملر ددددب  رادل ددددا :رقددددا ر دددد   ار مددددا:ر

ر.ر17قم اطوراحل ا ر   راملشا  ق
رررالطور الثان : طور النمو والتدوين:

 أمارب اةارامل اا  رامله ء اربا  باارارف ارمسد  الرف د ردد ساكر داراملني داارادلبنداةرأصر
ربوراذلبائر ماربني  .ر  ارامله ءاميركرأبا رامل ا راملاا

 شلدددارةشدددء رملددد رامل دددااة ر ةرءددداراملددداربدددامل  بور امل ردددالرأ رف ءددداميرادلددد ر راحل هددديرهدددا اار
أ ددددب رمددددارغددددسرمركرادلضددددماالر ملنيدددد رأقدددد لرسدددد رةددددا ىركرمجددددورامل اا دددد رامله ء دددداركر

امحءدمرابرر-رادل ر راحل هيرم اغارب   ءارامله ء ارادل ثااةرماراها راملسد اطير غدس 
س اطي:رقانملرامل ابيرأبار ني  راذلا ئرأ ربني رأ مداراحل ه دارهبدااةربخ د رلرقا رامل-

أ راالمالرأبدارطداراراملد باسرأمدالراحل ه دارمبدار ااميرامل ءدارادرمج دورمد ر رأىلرا  هدارأصر
 بور شاةرقا  ةرفسافارأمل  ر ها رأبارطارارباةاار هدا رةنداارهد رمل خداردخدارامل اا د ر

رارافراذلدا ئرص دسر سداجرامل داسر أغخد رأبدارطدمبسب  ربني رأ رخيداجرامل داسرم د رفدامل 
ادلسددب ر  ددادرمدداردخددارامل اا دد ر ددبنيارفح ددخترملخءددا ئر ددنيخارفدد ا ربدد رأبددارطددارار
فضدداب ر أساجدد رمددارادلسددب رهرملرةناارددارف دد ربنيدد راملددالرفاجددوراذلددا ئرأصرأصددحاب ر
 دددار خدد ءمردخدداراملسددبولرقددا رامل ابدديرأبددار ددني  رفخمدداربخدددرامل ابدديراسدد  اراملددارادر

ر.18م ر راملشافنييرأصرأابورقاا  قمج ور
ر
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 الطور الثالث: طور الرسوخ والتنسيق:
امل اا دد رامله ء ددداردااكركرأ  ر شدد هتار خدددملراملسدد ارادل  ددد مصرمددارهبددداارامل ددابنيصر أ مدددار
انج ءددداد؛رهرد اقخءددداردام ددد رملر امله ءددداميراملددد ةاردبنيدددارملر ردددمرةنيمخدددا راملهندددارف ءدددار

رالرأصرأ رجاىرد  ة ءار ادضحترمنيادلءا.ر ة  حا الر ةزة   رف ءالر ة   ا رم ء
ملنددارامل اا دد رامله ء دددار خددملراملدداغمرمددداردخددارا ءددادرادل  ابنيددداراملن ددسةر خددترم هاقددداركر
م   اكرسل خهالر دضدم تردخدارادلد   اكربنيد رامله دا رامله ء دارادسداىرم د راملهدا  ر

لران د  ااار ادمل ا لر أا ا اردطاقترأصربني رامل اا  رادصامل الرفخمرةس  ارأماردارمتدا
أصرأ ر بدددنيتررلخددداراداندددالراملني مل دددار خدددملرأةددد ئر  دددارمدددارفحدددا رامله ءددداميركر ءددد ر
املسددددخطا رامل ددددا ئر بدددد راملنيزةددددزرسددددا راملني مدددداينركرأ اسددددارامل ددددا رامل املددددير شدددداراذلبددددائر

ر.رر19مل نيم رهباركراحملاهمرامليترأ شاتركراملاراملنيء 
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 المبحث الثان 
 حجية القاعدة الفقهية

 تمهيد:
اادرصب دارامل ا د ةرامله ء دا:رأ دارد دخحردملد ارشدا  اردسد  ب رم د راداندالرامله ء دالرادل

 قدد رقددا راملدد ه ااراملباا دداركرأمه ددارردد  رادلسدد ملا:رقردد  رادلسدد ملار خددملرجا دد رهبددسرمددار
ر.20ادمه ارا يرد نيخ رب مار ر مر رارم ادارادانالر أدمل ءاق

ب دارامل اا د رامله ء داركره ابداكر قا رامل ه اارةني الراملبااسصركرقخاراملنالر دارا
املنيخماميرادل   مص:رق مدارادلس دفرأ راملنيخمداميلر خدملره داةرمدارأملهدااركرامل اا د رامله ء دالر
ملرةنيطدددداارردددد ارا ا دددد رمددددارادلابددددانرا دددد رمددددارامل اا ددددالربدددد رأ رغدددداملبءمرأمهخددددا لر ملر

ها دترة ح ثاار   لر املن س  رشلارأشاا اركرم  ماكره بءمرأصرأمه داررد  رامل اا د لرر
 بددداااهتمرأ شدددا  ار غدددسر ابدددحارادلنيددداملركرامل مل خ دددا.ر امبدددارأف دددحربنيضدددءمربشددديميرمدددار

ر.21املاق
 غدددسرسدددافرأ ران ددد  ن ربامل اا ددد رامله ء ددداركرامل ددداا  رادلنياصددداةرمبددد ر خدددملراب دددار
امل اا ددد رامله ء ددداراملددديتررددديرزلددد رسدددافلرهمدددارأ رذلددد اران ددد  ن ربدددااب ردضدددبط لر

كرمطخبدص:راد  رملب دا راسد افرامله ءداميركراب دارر    مراملنالر ارر ةارادماةا
امل ا ددددد ةرامله ء دددددالر امل ددددداينرملب دددددا ربدددددااب ران ددددد  ن ربامل اا ددددد رامله ء ددددداركرامل ددددداا  ر

رادلنياصاة.رر
ر
ر
ر
ر
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 المطلب األول
 اختالف الفقهاء ف  حجية القاعدة الفقهية

راس خفرامله ءاميركراب ارامل ا  ةرامله ء ار خملرقاملص:
لر شلدددارقدددا رهبددد ارامل دددا رمددداراملنيخمددداميرة الفقهيدددة ليسددد  دلددديالالقاعددددرالقدددول األول:

مددارقاملدد ركرغ دداجرادمددمرمب ا ددبارر22املسدداب ص:رأمددالراحلددامصرهمددارفءددمراملددارامل دد  ئ
ق غابددديرب ةاادمهدددارد ب ددد رامل ددداا حرملددد ا رادلسدددخارأةددداادرقا ددد يتراالباادددار بدددااميةرامل مدددا:ر

لر شلددارقددا ربدد رأةضددار23قاملدد ئرمء ددد ركراملزمددا راخلدداقر ملسددترأق دد ران دد  ن رهبمددا
ر-24أئرابدداربشددسرادلددداملني–ابدداردق دد راملني دد رف دد رقددا رابدددارفااددا :رق هددا رامحدد رابر

ةسدد  ب رأاندددالراملهدددا نرمدددارقاا ددد رأصدددا رامله ددد ر  خدددملررددد ارمشدددملركره ابددد :رامل  ب ددد لر
 ريرطاة ار ب راملش  رد يراملد ةاربداردق د راملني د رأ دارغدسرسلخ دار أ راملهدا نرنرةطدادر

لررد ارأاارقخ دارادلداادرب اا د رأصدا رامله د ركرهامد :ر25امل اا د رادصدامل اقختاجيءار خدملر
لر شلدار26كر  ا رهماراهاربني راملبداا صراالطا امل اا  رامله ء ار راارملش انرر ار

امحد رر-رلرف د رقدا راحلمدائ-امحد رابرر-رابدارصلد مامل ا  ةرامله ء ارمل سدتردملد ارقا ر
  دددارب  ددد رنرجيدددا رامله ددداىرمبدددارد  ضددد  راملضدددااب ر:رقصدددا رادل ددد فركراملهاا ددد راملزةر-ابر

د ارمل سترهخ ارب رأغخب ارس اصار ريرملرد بتر اراالمالربد را د جاجءارادلشداة ر
لرمدورمااردارأ راملد ه اارةني دالراملبااسدصرقدا ر داررد ارامل  د :رق ملرر27مارهامد ق

ا:رق ملرأجد رارلر قدا راملد ه ااراملباا د28أ  دار خدملراملداركراملهاا د راملزة  دارادلشداارأمل ءداق
لر شلارقا ربني لراب  ءار خديرا د الرف د رقدا :رقفحندالراملشدانر29كراملهاا  راملزة  اق

مارملرة هاار خملر   رصاةحرنرحينما رمببدادران د  ادرأصر ااد ةرمداررد  رامل اا د لر
 خديرأمحدد رامل د  ئرمدارادلنياصدداةار ارد ر .30أنرأ رذلدارفا د ةرهخ داركربددب رادلسدا  ق

 دد ةربا  باارددارقا دد ةرف ء ددارنرد ددخحرأ ردنددا ردملدد الراملخءددمرأنرأااررأصرامل ددا :رقفامل ا
ها دددترملدددبني رامل اا ددد رصدددهارأسددداىلر رددديرها دددارمنيددد ةر ددداردمل ددد رأصددداقلرأ رها دددار
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لر اهارامل ه اارةني الراملبااسصرأ د ردنخدمر د درشلداره بدااركر31ا ة ارثاب ارمس  اق
مدداراملنيخمددداميرادلنياصددداةالر ددداررامل اا دد رامله ء دددالرأ را  دددااربنيدد راملن ددد رادلسملهدددارف ءدددال

اب ددارامل ا ددد ةرامله ء دددالر دنددادر االردددمرد هددد ر خددملرأ رامل اا ددد رامله ء دددارنرد دددخحرأ ر
دنا ردمل ارةس   رأمل  ركرا د  با راداندالراملشدا  الرأنرأاارهدا رأصدخءارمسد   ارأصر

ر.32دمل  رماره الرأ ر  ارأ رغسمها
 أدلة ىذا القول: 
 الدليل األول: 

لر أ رادلس    اكرف ءداره دسةلر مداراحمل مد رأ ر33ه ء ارمل سترهخ ارب رأغخب اامل اا  رامل
ر.34ةنا راملهانرادلاادرأحلاق رهبارشلارةشمخ ران    امي

 مناقشتو:
قدد رة ددا رأ رردد اراملنددالرملدد  ر خددملرأطاقدد لرفدد  رر ددا ربنيدد رامل اا دد راد ا دد اراملدديتر

سد رم ءمدا؛رمد ا:رامل  دصرريرمب  ار خملرأدملارماراملن الر املس ارادلطءاةلر  ابدحاراد
نرةدددددز  رباملشدددددالراملضددددداارةدددددزا لراملنيدددددادةرزلنمدددددالرفدددددارمدددددا ورمدددددارانا ندددددالرأمل ءدددددالر

رنيبدددددسراملنيامددددداراملب دددددايند ان ددددد  با رم ءدددددالرفءددددديرمب ابددددداراددملدددددارأ رقدشدددددب راددملددددداقركر
ر.35ادصاقلر همارة مر اراملاربني رامل ج حاكرملخه ءامي

مل  رأةضداربد  :رادلسد   ربامل ا د ةرامله ء دارأ د رديندارأ رة داقذررد اراملد رويرى الباحث
ةش  رف د رأ رةندا رمخمدارمبسد    اكرامل ا د ةرادترنرةسد   رهبدار خدملراندمرفدانرنر

رة ضائر  ءالرهمار   يتركربااب ران   ن رهباركرادلطخ رامل اين.
 الدليل الثان : 

أصرا د  ااميردطمداارأ ره سارمارامل اا د رامله ء دارا د  اا  الر أ راملن دسرم ءدارملرةسد   ر
مل رامل هاس؛رد ارها ترد بورفا نرف ء دارزلد  دةرنردن هديرملدزانراملطم    داركراملد ه لر
 دنداةاراملرداراملد ئرمب خد رد بدترادانداللر امل سدمراآلسدارم ءدارسلداجربنيمد راج ءددادئر
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.ر قدد ر ددزىراحلمدداىرنبددارصلدد مرأ ددارملر36زل مدد رملخجطدد لرف نيمدد مرانمءددارف دد ررلا فددا
ر.رر37ب را  جاجءارادلشاة رمارهام رد بتر اراالمال

 مناقشتو:
أردد رانس  دداررمدداراملنيخمدداميرملرة نددا ارأطددا رققاا دد رهخ دداقر خددملر  ددا جران دد  ااميلر
مددورا دد افءمربدد  راحلنددمرباملنخ دداردددابورملاجدداد ركرأه ددارا ز  دداكرأ ركربنيضددءا.رف دد ر

 قلر ااد جربد ر افااران د  ااميرامل داقكرب  د رقاحلندمر خدملرهخديرملاجداد ركرأه دارجز  ادد
مجءاارامله ءامير ادصامل صلر مسا رأحلا راملهادرباد مرادغخ لر قاملاارأ  رمه  رملخردالر

ر.38 رارهافركرأثباكرادانالراملشا  ا
ملدد  ر امددار شددامالرردلسدد  اأةرفدد  رادمددارهمددارق دد ر ملن دد  أمددارمددارق دد ربشدد  را ز  دداكرا

م خءدددارنرة اجددد رأمل ددد ررددد ارفدددبني رامل اا ددد را ددد   رأصرا ددد  ااميرجز  ددداكره دددسةرجددد الرف
احمل  الر ذل ارف  راملرارف ءارأقاىرماراملرارادلس هادرمدارامل اا د رادلب  دار خدملرا د  اامير
جز  دددداكرقخ خددددا.ر خددددملرأ رامل اا دددد رخت خددددفربدددد  ار ادسددددا الر نرة ددددحرأ ر طخدددد رمددددار
ا ز  ددددداكرف مدددددارها دددددتربددددد  ارامل طدددددا لرمدددددار طخبددددد رمدددددارا ز  ددددداكركرامل اا ددددد راملنيامدددددار

ر.رر39 املشامخا
 الدليل الثالث: 

 جامور ااب رذلالر مل  رمدارادلني دا رأ رجينيد رمدارأ رر  رامل اا  رمثاةرملخها نرادلج خهار
ر.40رارمثاةر جاموردمل ارن   با رأانالراملها ن

 مناقشتو:
ر اقذرمار جءص:ر

ر ارأمنارة مرملارها تراملها نرادلاادرا د  باطءالررديراملهدا نراملديترهشدهتر داررأحدىما:
ادمدددارهدد ملالرفددداملها نرادل اقهدددار خددملرامل ا ددد ةلررددديرغددسراملهدددا نراملددديتررامل ا دد ةلر ملددد  

ر.رر41داقهتر خ ءارامل ا  ة
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أ ره رقاا د راملنيخدالرأمندارب  دتر خدملرفدا نررد  راملنيخدالر ها دترمثداةرذلدالر أقدالررالثان :
م ددا رملدد ملارقاا دد رادصددا ر ساصددار  دد راحل ه ددارا دديرا دد  بطترمددارسددا رأانددالر

 دداراد مددارادقدد مصلر ملرة دد رأادد رأ دد رنرجيددا رمل ددارأ ر سدد   رادلسددا  راملها  ددارادل  املددار
ر.42أصردخارامل اا  رمل  اةارادانالر ا   باطءا

لر شلددارقددا رهبدد ارامل ددا رمدداراملنيخمدداميراملسدداب ص:رالقاعدددة الفقهيددة دليددلرالقددول الثددان :
رمدارف  رقا ركرم  ماره اب راملها  :رقأماربنيد رفد  راملشداةنيارادلنير-امح رابرر-امل ااكر

م ااردددارشدددافار  خدددااراشددد مختر خدددملرأصدددا ر فدددا نلر أصددداذلارر-دنيددداص-احملم ةدددار ادرابر
قسددددما :رأادددد مها:رادلسددددمملرب صددددا رامله دددد .....ر امل سددددمرامل دددداين:رقاا دددد رهخ ددددارف ء ددددار
جخ خددالره ددسةراملنيدد دلر ر مددارادلدد دلرمشدد مخار خددملرأ دداااراملشددانر انمدد لرملندد رقا دد ةر

 ملرة هارم ءارشيميركرأصا رامله د لر أ راده دترماراملها نركراملشاةنيارمارنرحي مللر
االشدددااةرأمل ددد رر املدددار خدددملر دددب  راالمجدددا رفب ددديرده ددد خ رملرة ح ددد لر رددد  رامل اا ددد ر
مءماركرامله د ر ر مدارامل هدولر ب د اراالااطدارهبدارةنيردمرقد ارامله  د ر ةشدافلر ةرءدار

راندمرف د رمبسد   لر قدا :رق43ا   رامله د ر ةنيدافلر د ضدحرم دارجرامله دا ىر دنشدفق
باطدد رفءدد ارةدد   رملهسددادرادلدد ا رنرملنيدد لراملانةددارف دد ر ردداراحلنددمراملدد ئرسدداملفرأادد ر
أابنيارأماارأاارانمر خملرسافراالمجانرةد   رقضدال رأ رسدافراملد كراملسداملر دار
ادلنيدددااظرأ رامل  ددداسرا خددديراملسددداملر دددارادلنيدددااظرأ رقا ددد ةرمدددارامل اا ددد راملسدددادلار دددار

لر44مار دارادلنيدااظرأئرادلنيدااظراملدااجحقادلنيااظر نرب ركرا م ورماراش ا راملسا
 قد ر دب رده د  رر-امحد رابرر-ر45ابداربشدسرادلداملني شلارمشملر خدملران د  ن رهبدار

ر.رر47لر مارادلنياصاةاراجحرر ارامل ا راةاظرم  ااراخلخ هي46ر ا
 أدلة ىذا القول: 
َا َعنَينَك ٱمنِكَت َٰ{دنملدارانق ضداميركرقاملد ردنيداص:رالدليل األول:  ۡلن ََٰوًَزَّ  ٌ ِ َب تِتنَي 

ِّ ُل ء  ا مَِِّٰ  ََشن
د   َث  ى َوهل نِِىيَ  َورَۡحن ى  لِننىلصن َ لۡشن ٌَا ِِف ٱمنِكَت ِب ِوَٰي { قاملد ردنيداص:رر-89امل حد ر-ر }َوب ا فَرَّطن وَّ
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ء      را امهدددالر  جددد رامل نملدددارمددداراآلةددداكراملناديدددا:رأ رب دددا راملشددداانرر-38اد نيدددالر-}ََشن
ز  دداكرهافددا؛رنرخيخددارأمددارأ رةنددا رأانددالرهدد رشدديمير خددملر ددب  راملشددما ردفدداادرا 

مب طاقددداكرامل  دددارر أملها ءدددالرأ رةندددا رمبنيا  ءدددار دننهتدددارادلسددد  بطارمدددارأملها ءدددالر
 اد  رمنيدد  ل؛رد رامل  دداررم  ار ددالر احلدداادجرغددسرم  ار ددارف نيددصرامل دداينراق ضددامي؛ر
بددددا اةر   دددد رصدددد  راآلةدددداكرادلدددد هااة.ر أارقدددد رصددددحترمل دددداردنملدددداراآلةدددداكراملناديددددار

ا ارارف  رمارأ رمرمارةس بصرب راس ءد   رأاندالرابركراحلداادجرغدسرادل  ار دا:ر  ر
أ مدددا ران ددد  ن ربامل اا ددد رامله ء دددالرمدددتر ددد لرمدددارة ددد لر خ ءدددارمددداراددملدددارادسددداىرر

 .ر48هامل كر االمجان
امل اا د رامله ء دار اب  ءدارمدارامل دا  راملنداميرد م د ركراآلةداكرامل ا   دارالدليل الثان : 

سَ  َِٰي َّلِ َّ َوَٰا  {  تر خملره دسرمدارامل اا د راملنخ دارم د رقاملد ردنيداص:رامليتر ِ
ۡنَس لِإن ن مََّٰ

َ
َوأ

َىنلَٰننَ  { قاملد ردنيداص:ر ر-39املد بمر- } َشَع   ٌتلهن َتعن َن َّلِ َّ َوا كل نَزون ر-54ةد رر- } َوَ  ُتل
 ريرقاا  رد اارمسس مل اره رمنخفر ار هس ر أفنيامل لر أنرأا رة حم رأ رة دا رمدار

َينَع {ملرةنسب ر مارملرةنارمل ر نييرأمل  ر نردسب رف  .ر م  رقامل ردنيداص:ر ل ٱۡلن َحلَّ ٱَّللَّ
َ
َوأ

ا    َِبن  َم ٱلرِّ ِ  {لر قاملد :رر-275املب اةر-ر}وََحرَّ َها ٱّلَّ يُّ
َ
أ ه َيَٰٓ ٌَمل ۡنَٰ ه ةَ َٰ مَمل ون

َ
نلْنا  أ لل

ن
ٌلنا  َ  تَك َنيَي َءاَو

نَن تَِج َرة   ن تَمل
َ
ْ أ هن   َعي تََراض   ةِٱمنَب ِطِل َّلِ َّ ٌِمل شلارةنيد رأصدانرحلد راملب دورر-29امل سامير-} وِّ

أمدددداا رامل دددداسرر ا ددددارمل حدددداميراملابددددارب  اا دددد لر أهدددد  داابنيدددد رمددددار  ددددادرادلنيا بدددداكلر أ
باملباطدد رمبج خددفرصدداا ر أشددنامل .ر أم ددا رردد  راملنخ دداكر غسرددارشلددارجدداميركرامل ددا  لر

  اهتددالرشلدداررددار اقددورأ رجدداميرمل نددا رابددارد ددالر خ ءددارااهم دداردخددارادصددا ر خددملرجزر
ء   {م اقوراحلد  ج.ر املدارهخد رم د اقارمل املد ردنيداص:ر ٌََٰا ِِف ٱمنِكَت َِٰب ِوَٰي ََشن َٰا فَرَّطن -}وَّ

 م خمدددارجددداميكردخدددارامل اا ددد ركرامل دددا  راملنددداميلرف ددد رجددداميكرأةضددداركرر-38اد نيدددالر
املسدد ارامل باةددالر ب ددااةرأه دداردا ددنيار ده دد الر دبنيددارملدد ملارجدداميكرأاادةدديرجنيخءددار

قاا ددددد رب  دددددءالرم ددددد رقاملددددد رصدددددخملرابر خ ددددد ر  دددددخم:رقاخلدددددااجرر-مددددداربنيددددد - ءددددداميرامله
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لر قاملدد :رقاملب  ددار خددملرادلدد  ير امل مددصر50لر قاملدد :رقج اةدداراملنيبمدداميرجبددااق49باملضددما ق
لرهمارجاميكرف ءارأاادةيرأساىرا   ب رم ءدارامله ءداميرقاا د رم د ر51 خملرمارأ ناق

لراملدددد ئررددددارأصدددد رامل ا دددد ةر52ققاملدددد رصددددخملرابر خ دددد ر  ددددخم:رقأمندددداراد مددددا ربامل  دددداك
امله ء دددارقادمددداارمب اصددد راقر رددديرمدددارامل اا ددد راد ا ددد اركرامله ددد لر قاملددد رصدددخملرابر

لراملد ئرردارأصد رامل ا د ةرامله ء دارادلنيا فدارقاملضداار53 خ  ر  خم:رقنرباار نرباااق
ةددزا قلر ةضددافرأصرردد ارامل اا ددد رادل  اصددارأ رادلدد سااةرمباشددداةرمددار  دداررامل دددا  ر

ا دددد رأسدددداىرمسدددد   ةرأصر  ددددارر دددد ةرمددددارامل ددددا  راملنددددامير املسدددد ارامل باةددددار املسددد الرقار
رل منيددالره ا دد ةرقاملنيددادةرزلنمدداقر قا دد ةرقادلشدد اروخدد رامل  سددسقر قا دد ةرقامل  ددافر
 خددملراملا  ددارم ددا ربادل دددخحاق غسراملدداره ددس.ر نرشددارأ ررددد اراملدد م رمددارامل اا ددد ر

 ارأمار كر ابدحر مباشدارامله ء ارابار دمل  لرفحب ارامل ا  ةرر ارنرشارف ءالرد
مدددارامل دددا  راملنددداميرأ رمدددارأاادةددديراملا دددا رصدددخملرابر خ ددد ر  دددخمرامل دددحا لرشلدددارنر

ف دددد ر كراب  دددد لر أمددددارمنيخخددددار مسدددد   ر خ ءددددارب ةددددارأ رادددد ةير أمددددارأ ددددارشلدددداررىديدددداار
دردداراكر خ ددد ر  دداررامل دددا  ر املسدد اررل منيدددا.رفحب دددارم دد ررددد ارامل ددانرمدددارامل اا ددد ر

 .54ه ملارر ابحارنرغباار خ ءا
مارامل ابترادل اارأ رامل دحابارهدا اارجي ءد   لر أ راج ءدادرمربد أركرالدليل الثالث: 

ا دداةراملا ددا رصددخملرابر خ دد ر  ددخملر بنيدد را   املدد رأصراملاف دد راد خددملر ا  طددانراملدداايلر
باشددارامل ددحابارد ارددمركرانج ءددادربنهاةددار قدد اةلر مددارزل ددخارهدد راملددارهددا رنربدد ر

اا ددددد ر   بددددداردنيخددددد اهتمر ماارددددداهتمرملخمنيددددداينلر أق سددددد ءمرمدددددارأ رد ندددددا رملددددد ةءمرق
لرفمدداراملددارمددارا ئر ددار دد   ار مددا:ر55 أدااهدداهتمرملخددا اب راملدديترد دد ربددصرادشدد امي

لرهمددارأرثددار ددار دد   ار خدديرقاملدد :رقمددارقا ددمراملددابحر56قم دداطوراحل ددا ر  دد راملشددا  ق
 .رر57فاربما ر خ  ق
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ا دددملرادشدددنيائرقاملددد :رقهراملهءدددمرصدددحر دددار مددداركره ابددد رأصرأىلرمالددددليل الرابددد : 
املهءمرف مارأدقرأمل دارشلدار ادر خ دارشلدارملد  ركرقدا  ر نر د الرهرقداة رادمداار  د ر
املدددددالر ا دددددافرادم دددددا ر ادشدددددبا لرهرا مددددد رف مددددداردددددداىرأصرأابءدددددارأصرابر أشدددددبءءار

رلرقا رابارامل  م:رق ر اره الرجخ  ردخ ا راملنيخمداميربدامل با ر ب داار خ د رأصدا 58باحل ق
لر  جدد ر59 احلدداهمر ادلهدديترأادداجرشدديميرأمل دد ر أصرد مخدد ر امل ه دد رف دد قرلاحلنددمر املشددءادة

امل نملدارمداررد اراملن دال:ررد ارادثدار ددار د   ار مدارأفدادرمشدا   ارانج ءدادرب حلددا ر
املهانرامله ءيرأصرماررارأشدب ربد لر امل اا د رامله ء دارف ءدارأحلدا راملهدانرامله ءديربداملها نر

دل  اجددار ددترامل ا دد ةرامله ء ددالرفءددارأ صرب ددا ر مددارمددارأحلددا راملن ددسةرادل ددا اةرملدد لرا
فدددانرف ءددديرباااددد رمشددداب رملددد لرف دددحرهبددد ارأ رةسددد   راس ءددد ركرختددداةجراملهدددا نر خدددملر

 .ررر60امل ا  ةرامله ء الرشلارةني رصحاران   ن ربامل ا  ةرامله ء ار خملرأانالراملها ن
ااردددداربدددد مل  ران دددد  ااميرامل اا دددد رامله ء ددددارأمنددددار بددددنيتر ثبددددترا  بالدددددليل ال:ددددام : 

امل دداقكلر أردد رانس  دداررمدداراملنيخمدداميرملرة نددا ارأطددا رققاا دد رهخ دداقر خددملر  ددا جر
ان ددد  ااميلرمدددورا ددد افءمربددد  راحلندددمرباملنخ دددارددددابورملاجددداد ركرأه دددارا ز  ددداكرأ ركر
بنيضددددءالرف ددددد ر افدددددااران ددددد  ااميرامل ددددداقكرب  ددددد رقاحلندددددمر خدددددملرهخددددديرملاجددددداد ركرأه دددددار

مجءدداارامله ءدامير ادصدامل صلر مسدا رأحلددا راملهدادربداد مرادغخدد لررجز  ادد قلر ااد جربد 
 .61 قاملاارأ  رمه  رملخرالر رارهافركرأثباكرادانالراملشا  ا

امل  دداسراد ملددائر خددملرق دداسراملشددب لر املددارب  دداسراب ددارامل اا دد رالدددليل السددادس: 
 .62 خملراب ارق اسراملشب 

امله ددد راالمجامل ددداراملر  ددداركرامل نملدددارق ددداسرامل اا ددد رامله ء دددار خدددملرأدملدددارالددددليل السددداب : 
 خددملراداندداللر املدديترم ءددارامل  دداسر ان  حسددا ر ان   ددا ر ضلارددالر  جدد را مددور
ب  ءمارأ اردن  ر ابجر   الر أ  رأمنارة اارأمل ءارابطاااار   ر  لرمدارة د لر خ ءدارر

 .ر63هامل كر االمجان
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 الترجيح: 
 ددالرأئرأ ددارصدداحلارملا دد  ن رهبدداركرةرءددارملخباادديرأ راملددااجحراب ددارامل اا دد رامله ء

رامل اا  ركره ر  ارباملضااب راآليتراهارا؛ر املارملأل بالراآلد ا:ررر
امل اا دد رامله ء ددارادلدد سااةرمدداراداادةدديراملشدداةهار  ددالرردد ارامل ددانرمددارامل اا دد ررأوال:

ابددارقطنيددا؛رب ددامير خددملراب دداراملسدد ارامل باةددالر ةرءددارمددارأدملددارادلددا نيصرحلب ددارامل ا دد ةر
رء ارأ مرنرة     رر ارامل انلرفءارشلارة ب يرأنرةنا رزل رساف.ررامله 
امل اا دد راملديترمل سدتر  اصددارملخشداانر ملندداردملدتر خ ءددارأدملدارشددا  ارمدارامل ددا  ررثانيدا:

أ راملسدد ارأ رغسمهددارمدداراددملدداراملشددا  اردنددا رابددا؛رب ددامير خددملراب ددارردد  راددملدددا.ر
ب ددامير خددملراب ددارردد ارامل ددانرمددارر ةدد س ركرردد ارامل ددانرمددارثبددتربان دد  ااميرامل دداقك؛

ان ددد  اامي.ر مددداراهدددارمدددارأدملدددار خدددملر ددد لراحلب ددداردبدددصرمدددارم اقشددد  ربدددنيه لر  ددد لر
رصاا   ردلنيااباراددملارامل املار خملراحلب الر ابرأ خم.

 ة ب دديرأ رةاادد رأ رامل اا دد رامله ء دددار أ رها ددترابددارأنرأ دددارمل سددتر خددملرداجدددار
 ءدددارمدددارأدملدددالرفمدددارها دددتر  دددارمدددارهدددالر ااددد ةلربددد رد هدددا كرب دددامير خدددملرمدددارد ر خ

فءديرأقداىركراحلب دالرهردخ ءدارامل اا د راملديترمل سدترر-صدخملرابر خ د ر  دخم-املا ا ر
  ددارمددارهامدد ر ملندداردملددتر خ ءددارأدملددارمددارامل ددا  رأ راملسدد ارأ راالمجددانلرهراملدديترد ر
 خ ءدددددارامل  ددددداسلرهربددددداقيراددملددددداراملشدددددا  اراسددددد راب  ءدددددار داد بءدددددار  ددددد رادلسددددد   ر

 ا دد ةلر غدددسرسددافرأ ره دددسارمدداراددملددداراالمجامل دددارزلدد رسدددافربددصراملنيخمددداميلرفددد ااربامل
ثب ددترامل ا دد ةربدد مل  رسل خددفرف دد رفءدديرابددار  دد رمددارةدداىرصددحارردد اراملدد مل  لرة ددحر

را   نمل رهبار خملراداناللر نردنا رابار   رسلامله لر ابرأ خم.ر
ر
ر
ر
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 المطلب الثان 
 لنوازل المعاصرةضوابط االستدالل بالقواعد الفقهية ف  ا

 تمهيد :
بااب ران   ن ربامل اا  رامله ء اركرامل اا  رادلنياصاةرةس حسارب ا رمنيدارقب راهار

رامل اا  ركراملخ ار انصطا رلر ف مارةخيردنياةهءار:ر
 معنى النوازل لغة : 

 .رصح حارد  ر خملرربا رشيمير  قا  رهخمار:رر ز ر
رر.64 امل ا ملاراملش ة ةرمارش ا  رامل رارد ز 

 :   اصطالحامعنى النوازل 
ر.رر65قاحلادثارامليتر  اجرحلنمرشا يجاميركرمنيبمرمل ارامله ءاميركردنياةفرامل ا ملار:رق

ردددديرادلسددددا  رأ رادلسدددد ب اكراملطاا ددددار خددددملراس مددددور قددددا راملدددد ه اار ربدددداراملزا خددددير:رق
بسددب ردا ددوراد مددا رلر دني دد رادلنيدداماكرلر املدديترنرةاجدد ر ددكردشدداةنييرمباشددارأ ر

.ر صداارارم نيد دةرلر م بد دةر سل خهداربدصراملبخد ا رراج ءادرف ءير داب رة طبد ر خ ءدا
رر66أ رادقامل مرنس افراملنياداكر اد اافراحملخ اق

 ف  اآلت : لأما ضوابط االستدالل بالقواعد الفقهية ف  النوازل المعاصرة فتتمث
فءدمرامل ا ملددارادلدداادرب ددا رانمءددار د داارارد دداااردامددالر ان دد نيا اركراملددارب ردد ررأوال:

ر.67اخل ةرف ءا؛ر املار مارب ا  ة:رقاحلنمر خملراملشيميرفانر ارد اا ق
أ رد دافاركراملاقدا وراملشدا  راخلاصدالراملدديترنربد رم ءدارن طبدا رامل ا د ةر خ ءددا.ررثانيدا:

كردبدد حراحملردداااكقرف  ددارنرةنيمدد رهبددالر نردطبدد رجز  اهتددارأنرفمدد ارقا دد ةرقاملضددا اا
ر ف رشا  رمني  ارم ءا:ر

رأ ردنا راملضا اةرم ح  الرنرم امها.ر .1
رأ ردنا رأ املاراملضا اةرم ه ارمورم اص راملشاان.ر .2
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رأ رنردسدئرأ امل ءارأصربا اةرأه رم ءا.ر .3
رأ رنرة د ر خملرأ امل ءارأحلا رباارب س .ر .4
رضا اةرب  ارا.أ رد  ارامل .5
ر.68دينارأ رة ا ركر ا ارامل اا  ر ار م  ر
أ رنرةنيدددااظرامل ا ددد ةرمدددارردددارأقددداىرم ءدددالرأ رم خءدددالر دددااميرهدددا ردملددد ارفا  ددداررثالثدددا:

ساصددارمني دد اربدد لرأ رقا دد ةرف ء ددارأسدداىرم ه ددار خ ءددا.ر م ددا رادلنيددااظرادقدداىر دد لر
اادلردلنياابددد  راملددد كرا طبدددا رقا ددد ةرقادصددد ركرادل  ددداكرامل حددداميقر خدددملراملسدددمار ا ددد

ر.69املشا يرامل ئرأفادراخ  ءما
أ ردندددا راملااقنيدددارادلطخدددالردطب ددد رامل ا ددد ةر خ ءدددارسامل دددارمددداراحلندددمراملشدددا يرررابعدددا:

.ر كرردددد  راحلاملددددارة رددددارملخحنددددمرادلسدددد هادرمدددداردطب دددد ر70امل ابددددتربددددامل كرأ راالمجددددان
 رامل ا د ةرامل ا  ةلرف  رها رمااف ارملخحنمرادلس هادرمداراملد كرأ راالمجدانلرجدا ردطب د

 خ  ؛رد  رنرما ورماردنيد دراددملدار خدملرمسد ملار ااد ةلر أمدارأ رهدا رسلاملهدارفدارجيدا ر
املا؛رملنا راحلنمرادلس هادرماردطب  رامل ا د ةرأبدنيفرمداراحلندمرامل ابدتربدامل كرأ ر
االمجددانلر ردد ارأاارها ددترامل ا ددارثاب دداربطاةدد ران دد  ااميرادله دد رملخرددالر أمددارأاارها ددتر

ارشددا  ارأةضددالرف  دد را  ادد رةخبدد رأصرامل اا دد ر اد دد راملنيامدداركرامل ا دد ةر هسددءار  دد
ر.رر71مس ملارامل نيااظر امل ج ح

منيافددارادلسدد   ربامل ا دد ةرامله ء ددارملدد مل خءار مسدد    اهتالرقددا راملدد ه ااراملباا ددا:ررخامسددا:
قفنيخددملرمدداردنيدداظردل دد رردد  رادلسددا  رأ رةنددا ر خددملرجا دد رهبددسرمدداراملددا ير االداا ر

ه ء ار مارب  تر خ  ره رقا  ةرأ را د  بطترم د لر مدارديندارأ ر االااطاربامل اا  رامل
ةرمسددد ملارةردددارأ رة طدددورسا جءدددار ةسددد  ارمدددارهددد رقا ددد ةرادددترنرةددد اجر دددترامل ا ددد

ر.72  ءاق
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 المبحث الثالث
رنماذج تطبيقية لالستدالل بالقاعدة الفقهية ف  النوازل المعاصرة

صدداةاربامل اا دد رامله ء ددارمل  اةددارأانددالرامل دداا  رادلنياصدداةلرا دد   ره ددسرمدداراملنيخمدداميرادلنيا
رامل مااجراآلد ا:ررر  ران   ننكرما ر

 حكم األسهم الممتازة: 
اد دددءمرادلم دددا ة:ررددديراد دددءمراملددديترةنيطدددملربنيددد رأصدددحاهباراددد راد ملاةددداركرا ددد دادر

ا ددارق مددارأ ددءمءمر خددملربدداقيرادلسددامهصر  دد رد دده اراملشدداهالرأ رامبددارة دداملا رأ ملاةددار ر
ساصدداركرابددحرمنيددصلر بدد ملارةرخددمراآلسددا  رمددارأصددحالراد ددءمرادسدداىلر ردد ار

ر.74ق73انس  اررة  اىفرموراملني املارامليترد كر خ ءارقا  ة:رقامل الربامل  م
 كربدداميرردد  رامل ا دد ة:ردينددارأ ر دد ا ر دد لرجدداا رامل م  ددزربددصرأصددحالراد ددءمرمبددار

ملر  خدملررد اراد داسرصلد رةسدئر م راخلسااةر خملربنيضءمرد  راملبني راآلسدارمد ء
 ددداميربنيددد رم ددداافرامل  م دددارأصرامل نيامددد رباد دددءمرادلم دددا ةرمنياابددداردلبددد أرادلشدددااهاركر

.ر كرردد ارادلابددانرأصدد اررلمددورامله دد راال ددامير75اال ددالر مددورقا دد ةرامل ددالربددامل  م
امل دداااراآليت:رقنرجيددا رأصدد اارأ ددءمرشل ددا ةرذلددارس ددا كرمامل دداردددسدئرأصربددما راأسر

ر.76ابا قأ ربما رق ارماراملابحلرأ رد  ديءار   رامل  ه الرأ ر   ردا ةورادادلا لر
رررخطاب الضمان:

 ردار بدااةر ددارامل دزالره داىلرة نيءدد راملب دارمب  ضددا لرب دامير خدملرطخدد ر م خد ربنهامل دد ركر
ا  درمبخدرمنيصرودا رطدافرثاملديرمل داميرامل دزالرمخ دملر خدملر داد راملنيم د رادلنهدا لرمدور

 ابير ماملار رسرأص اا رخلطالراملضدما .ر قد ر ابدتررد  رق الراملب ارامل باائرب 
لرف دداار1985ادلسد ملار خددملررلمددورامله دد راال دداميراملد  قركرد اددد رامل ا  دداركردةسددم ر

 دد لرجدداا رأسدد رادجددارم ابدد راملضددما رمني مدد اركرف دداا ر خددملرقا دد ة:رقاملنهاملددار  دد ر
ار هنيدددار خددددملردددد نرة  ددد ربدددد راالافدددا ر االاسددددا قلر قا ددد ة:رقم دددورامل دددداظراملددد ئرجيدددد
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.ر هدددا ر  ددد ركراملدددارهمدددارةخدددي:رقرأ راملنهاملدددارردددير  ددد ردددد نرة  ددد ربددد ر77ادل ددداظق
االافددا ر االاسددا لر قدد رقدداارامله ءددامير دد لرجدداا رأسدد راملنيدداظر خددملراملنهاملددارد دد ركر
ااملدددارأداميراملنه ددد رمبخددددراملضدددما رةشدددب رامل ددداظراملددد ئرجدددار هنيدددار خدددملرادل ددداظلر ردددار

ر.رر78شل انرشا اق
 لحة العامة: انتزاع الملكية للمص

لر قددد ر ردددارف ءددداراسمدددوركرد ادددد ر79 رددديرمدددارادلسدددا  راملددديترأحلدددتركراملني ددداراحلددد ةي
لر قدددداارف ءددددا:رقجدددداا ر ددددزنرمخن دددداراملني دددداارملخم ددددخحاراملنيامددددالر1988املاابنيدددداركرف اةددددار

دطب  ددارمل اا دد راملشدداةنياراملنيامدداركرا اةددارادل دداجر د زةدد راحلاجددارم زملدداراملضددا اةلر  مدد ر
.ر رد ارأ مددا رمل ا دد ةرقة حمدد راملضددااراخلددارر80دئراملضددااراملنيددالقاملضدااراخلدداررمل هددا

احلاجددددارد دددز رم زملددداراملضددددا اةر امدددارها ددددترأ رلر قا ددد ةرق81دجددد ردفدددوراملضددددااراملنيدددالق
ر.رر82قساصا

ر:رمشروعية الفحص الطب  قبل الزواج
مشددددا   اراملهحددددكراملطدددد رقبدددد راملددددز اجلر ة  دددد ربدددد ررلما دددداراملهحاصدددداكراملدددديترودددداىر

بدد راملني د رملخ ح دد رمدارسخامهددارمدارمجخددارمدارادمددااظراملديتردددسثارملخم بخدصر خددملراملدز اجرق
 خددملراملددز جصرأ رااة ءمددارمسدد  با.ر ةءدد فرردد اراملهحددكركر رددارادطبدداميرأصرد دد مير
امل  حرملخم بخصر خملراملز اجرأاار ج رمارة  ضيراملاربني ردبصراامل ءمدارامل دح اراملديترر

املنامدد رملرسددا.رهشددفر  ءدداراملهحددكراملشددام لرمل نددا رهدد رم ءمدداركرصددااةراملابددور
املاقاةارمارأمااظرامل لراملاااث دار  خدملرادسدكرامل ا د م الر املدارمبنيافداراحلدامخصرذلد ار
ادلاظرقب راملز اجلر د  ميراالاشدادرذلمدار داراا مدانكراالصلداللرا ديردينداراملاقاةدار
مددداراملني ةدددد رمدددارردددد  رادمدددااظرقبدددد راالصلددددال.ر  قاةددداراملددددز جصرمدددارسطددددارادمددددااظر

املسددد ا ر االةددد  ر غسردددالر احلددد رمدددارا  شدددااررددد  رادمدددااظركررادلني ةدددارم ددد راملزردددائ
اس مددو.ر املهحددكراملطدد رقبدد راملددز اجرمددارامل ضدداةارادلنياصدداةر امل دداا  رادلسدد ب ةراملدديترملر
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ةادرف ءار كرسداررةبدصرانمءداراملشدا يلر ملد  ركر  دارراملن دالر املسد ارد دا  ر
أ راملهحددكراملطدد رقبدد رر84لر ةدداىراملدد ه اار بدد راملددامحاراملندد اين83ذلدد  رامل ضدد اربني  ءددا

املددز اجرحيدداف ر خددملرمجخددارمددارم اصدد راملشدداةنياراملدديتر خددمرق دد راملشدداانرأمل ءددارباملن ددالر
 املس ار االمجانلر ب امير خدملراملدارف  د رة ح د رف ءدارشدا رادلاميمدالر ردارها داردد اميلر
مددورجدد  رادل دداجراملدديترشددء راملشدداانربا  باارددالر ةرءدداراملددارمددارسددا رمددارةخددي:رأ ر

ملط رمارشد   راحملافردار خدملرامل سد ر امل اةدالر ردار ااد رمداراملضدا اةاكرر اراالجااميرا
اخلم .رر ار أ راملاقافر خملرااملاره رماراملاج ر ادلاأةرقبد راملدز اجرديندارأ رةندا ر
مار  ا  راه رامل ه ؛رها د رة خد رمدار سدبارادمدااظراملاااث داراملديترد   د رمداراآلبدامير

بنيددد ررددد  رادمدددااظراملاااث دددارديندددارأصرادب ددداميرم ددد رأمدددااظراملددد لر غسردددالرا ددديرأ ر
املاقاةدددارم ءدددار دهدددادئر ثااردددارقبددد ر قا ءدددارأاار خدددمرادددا راملدددز جصرقبددد راالصلدددالرم ددد ر
مداظرامل ا دد م الر املددار ددارطاةدد راملنيدداجرادل ا د راملدد ئردينددارأ رةدد اأر ددارامل سدد ر
 امل اةددداراخلطدددارادل اقدددورمسددد  بالر م ددد ررددد ارادمدددارجينيددد راملهحدددكراملطددد رقبددد راملدددز اجر

 قا  ددارةدد اأر ددارامل سدد رغاا دد ربنيدد رادمددااظراخلطددسةراملدديترقدد رده دداربادب دداميرأجددااميار
 امل اةددددالرأ ردنددددا ر ددددبباركرأمددددااظرمزم ددددارونيدددد راحل دددداةربددددابارمدددداربددددا لرامل نيا ددددار
 املشد امي.رهمدارةشدء رملخهحدكراملطدد رقبد راملدز اجرأصد ر سددارردا:رادارراملشداانر خددملر

ا .ر ردددد ارادصدددد رةدددد ء رد الراملددددز اجر ا دددد مااا ر محاة دددد رمددددارسطددددارامل ء ددددار انضلدددد
بشا  اراملهحكراملط رقبد راملدز اجرمدارجءدارمدارحي  د رمدارااد ا رمداربنيد راد دبالر
املدديترقدد ردددسدئرأصراملهدداا ر املطددا لراملددارأ راه شددافرأئرمدداراملددز جصر جددادرمدداظر
م هارأ رمني ر   راملطافراآلساربني راملز اجردينارأ رةنا ر ببارا  ساركرامل هاةد ربدصر

ار رأمل  رمجءاارامله ءاميرمارجداا رامل هاةد رملخني دالر املنيخد رادلابد ا.رراملز جصلر رارما
ف هادةددارذلدد ارادلدد  رةنددا راملهحددكراملطدد رمب دداارص   دداراملابددورامل ددحيرملندد رم ءمددارلر
اترنرةهاج رأا راملز جصرمباظرحيمخ راملطافراآلسالرف ندا ر دبباركرطخبد رامل هاةد ر
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 اراالجدااميرأصد ر سدار ردارأصد رسش ارمار ااةارر ارادلاظرأمل  .ر ةد ء ربشدا  اررد
احلهدددالر خدددملراملددد ه ؛رهدددا راملهحدددكراملطددد ر  ددد خارمدددار  دددا  راملاقاةدددارمدددارادمدددااظر
ادلني ةاراها ار خدملراملد ه راال سدا  ارمدارادبدااار ادلها د .ر ةد اميلررد اراالجدااميرمدور
أصدد ر سددارمددارأصددا راملشدداةنيالر رددارأ راملشدداةنيارنرد  رددار قددانرادلهسدد ةرملخسددنييربنيدد ر

مار طاءار امل  خ  رمدار ثااردار املديتردندا رااملداراه شدافرادلداظربنيد رراملارملخ جه ف
املز اجرأماراملطا رأ را   ا رادلاظرأصراملز جصر ادب اميلر أمناردنيم راملشاةنيار خملردفدور
ادلها ددد راب ددد اميرقبددد ر قا ءددداربددد غا رمج دددوراملسدددب راملددديترددددسدئرأصرادلهسددد ةلرفددداخلطار

 ددد رامل ا ددد ةرامل شددداةني اراملددديترأا ددداراراددد ةيرادل اقدددورهددداخلطاراملااقدددولر رددد ارمددداردددد  ر خ
.رردددد ار نرة ددددد  ركر85:رقنربدددداار نربددددداااق-صددددخملرابر خ ددددد ر  ددددخمر-ا ددددا رابر

شددا  ارردد اراالجددااميراملاقددا يراا مامل ددار جددادربنيدد رادلها دد راملدديترقدد رددد بمر  دد لرم دد ر
أصدددابارادلددداة رباالابدددا ر امل خددد لرأ رأ راملهحدددكرقددد رنرةندددا ردملددد ارقاطنيدددار أه ددد ار

 شافرادلاظلرأ رأمنا  ارأفشاميرمنيخاماكر ار  ا جراملهحدكراملطد ر ا د ج امءارنه
ا  ج اماربااالراملدارأ ر مخ داراملهحدكراملطد رختضدور مخدارمداراملضدااب ر املشدا  ر
 امل  ددادراملدديترختهددفره ددسارمددار طدد ةرردد  رادلها دد رأ رونيخءدداررلددادرمهسدد ةرم امهددالر نر

مهسدد ةرمددارردد اراملهحددكرف  ددارنرد دد رر دد ةربادلها دد رادل امهددا.ر  خددملرافدد اظر جدداد
أصرابدددمرادلهسددد ةرادل دبددداركرادددا ر ددد لراملهحدددكلر أ رمدددارادصدددا راملنخ دددارادل دددااة:ر

لرقاملضدداارادشدد رةدد فور86قأااردنياابددترمهسدد دا را  دديرأ رمءددارباادنددالرأسهءمدداق
ر.87باملضاارادسفق

 نقل عضو من جسم اإلنسان نفسو إلى مكان آخر من جسمو:
للر قدااراآليت:رقرجيددا ر1988مدوركرد ادد راملاابنيدارادل ني د ةركرف اةدار قد ر ردارف ءداراس

  دد راملنيضددارمددارمنددا رمددارجسددمراال سددا رأصرمنددا ر سددارمددورماا دداةرامل  هدد رمددارأ ر
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.ر رد ارأ مدا رملخ ا د ةر88امل هورادل اقورمارر  راملنيمخ ارأاجحرماراملضاارادل د ر خ  ق
ر.89امله ء ارقاج مانرادل اجر ادلها  ق

 :، وحكم بي  الدمالدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين حكم نقل
رقاااررلخ راسمورامله ءيراال اميلرباابطاراملنياملراال امي:ر

قاحلمد ربر ادد  لر امل دداةر املسددالر خدملرمددارنر دد ربنيدد  لر د   ار  ب  ددارزلمدد ر  خددملر
نيددداملر ملددد ر صدددحب ر  دددخم.رأمددداربنيددد :رفددد  ررلخددد راسمدددورامله ءددديراال ددداميلرباابطدددارامل

اال دداميلركرد اددد راحلادةددار شدداةلرادل ني دد ةرمبنددارادلنامددالركراملهدد ةرمددارةددالرادادد ر
رددر1409اجد رر20لرأصرةدالراداد ر1989ف اةدارر19رددرادلاافد ر1409اجد رر13

ل:رقددد ر رددداركرادلابدددانراخلددداررب  ددد راملددد للرمدددارامددداأةرأصر1989ف اةدددارر26ادلاافددد ر
ملابددددانراحملدددداللرأ رن؟ر ردددد رجيددددا رأسدددد رطهدددد رد  ر دددداراحلدددداملصلرردددد رة سدددد رانددددمرا

املنيددداظر ددداررددد اراملددد للرأ رن؟ر بنيددد رم اقشددداكرمدددارأ ضددداميراسخددد لرا  ءدددملرب مجدددانر
اآلاامي:رأصرأ ر   رامل لرنرحي د ربد رامل حداميلر أ رامل حداميرسداررباملابدان.رأمداراندمر
أسدد راملنيدداظر دداراملدد لر بنيبددااةرأسدداى:رب ددوراملدد للرف دد راأىراسخدد :رأ دد رنرجيددا لرد دد ر
ماراحملاماكرادل  ارر خ ءاركرامل دا  راملنداميلرمدورادل  دار حلدمراخل زةدالرفدارجيدا رب نيد ر
 أسد ر دداظر  دد لر قدد رصدحركراحلدد ةي:ر أ رابرأااراددالرشدد اارادالرمث دد  رهمددارصددحر
أ  رصخملرابر خ  ر  خمر ملر دارب دوراملد للر ةسد  ارمداراملدارادانكراملضدا اةرأمل د لر

 دد نربدد رأنربنيدداظلرفدد  راملضددا ااكردبدد حراحملردداااكلرملألغددااظراملطب ددار نرةاجدد رمددارة
ب  ارماردافوراملضا اةلر      رحي رملخمش ئردفوراملنياظلر ةنا راالهر خدملراآلسد لر
 نرمددا ورمدددارأ طددداميرادلددا لر خدددملر دددب  راذلبددالرأ رادلنافددد ةلردشدددب ني ار خددملرامل  دددالرهبددد ار

ربالرادلنيا باك.راملنيم راال ساينراخلسئلرد  رةنا رماربالرامل   اكلرنرمار
 صخملرابر خملر د   ارزلمد لر  خدملر ملد ر صدحب ر  دخمردسدخ ماره دسا.ر احلمد ربرالر

ر.90املنيادلصق
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 حكم التطهير بمياه المجاري بعد تنقيتها:
رقاااررلخ راسمورامله ءيراال اميلرباابطاراملنياملراال امي:ر

 ار  ب  ددارزلمدد ر  خددملراحلمدد ربر ادد  لر امل دداةر املسددالر خددملرمددارنر دد ربنيدد  لر دد  
 ملددد ر صدددحب ر  دددخم.رأمددداربنيددد :رفددد  ررلخددد راسمدددورامله ءددديراال ددداميلرباابطددداراملنيددداملر
اال دداميلركرد اددد راحلادةددار شدداةلرادل ني دد ةرمبنددارادلنامددالركراملهدد ةرمددارةددالرادادد ر

رددر1409اجد رر20لرأصرةدالراداد ر1989ف اةدارر19رددرادلاافد ر1409اجد رر13
ل:رق ر راركراملسسا ر ارانمرماميراساائربني رد     :ررد ر1989ف اةارر26ادلااف ر

رجيا رافوراحل جرباملابامير امل س رب ؟ر ر روا رأ املارامل با ارب ؟ر
 بني رمااجني  رادلج  صربامل    ارباملطا راملن ما ةالر مارقاا  رمارأ رامل    داردد مرب  املدار

ق ددد را ددااث ملر دني  مددد رامل با ددارم دد ر خدددملرمااادد رأابدددو:ر رددي:رامل  ددد  لر امل ءاةددالر ر
باملنخاالرص يرنرةب ملرملخ با دارأثداركرطنيمد لر ملا د لر احيد لر ردمرمسدخما ر د   لر

 ماثا رب  قءمر أما  ءم.رقااراسمورمارة يت:
قأ رمدددداميراسدددداائرأاار  دددديربدددداملطا رادلدددد هااةرأ رمدددداردياثخءددددالر ملرةبدددد رملخ با ددددارأثدددداركر

اارجيددا رافددوراحلدد جر أ املددارامل با دداربدد لرطنيمدد لر نركرملا دد لر نركراحيدد :رصدداارطءددار
ب دامير خدملرامل ا د ةرامله ء داراملديترد داا:رأ رادلدداميراملن دسلراملد ئر قنيدترف د رصلا دالرةطءددار

ر91بز ا رر  رامل با ارم  لرأاارملرةب رذلارأثارف  لر ابرأ خم.ق
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 ال:اتمة
 أىم نتائج البحث: 

 .رامل اا  رامله ء ارأغخب ار مل سترهخ ارأوال:
كرامل دداا  ركرهدد ر  ددارامل اا دد رامله ء ددارابددالرأئرأ ددارصدداحلارملا دد  ن رهبدداررثانيددا:

 ة ب دديرأ رةاادد رأ رامل اا دد رامله ء ددار أ رها ددترابددارأنرلرباملضددااب راآليتراهارددا
أ ددارمل سدددتر خدددملرداجدددار ااددد ةلربددد رد هدددا كرب ددامير خدددملرمدددارد ر خ ءدددارمدددارأدملدددالرفمدددارر

فءيرأقاىركراحلب دالرهردخ ءدارر-ر خ  ر  خمصخملراب-ها تر  ارمارهالراملا ا ر
امل اا دد راملدديترمل سددتر  ددارمددارهامدد ر ملندداردملددتر خ ءددارأدملددارمددارامل ددا  رأ راملسدد ارأ ر
االمجانرلرهراملديترد ر خ ءدارامل  داسلرهربداقيراددملداراملشدا  اراسد راب  ءدار داد بءدار

سددافربدددصرر  دد رادلسددد   ربامل ا دد ةلر غدددسرسددافرأ ره دددسارمدداراددملددداراالمجامل ددارزلددد 
املنيخمدداميلرفدد اارثب ددترامل ا دد ةربدد مل  رسل خددفرف دد رفءدديرابددار  دد رمددارةدداىرصددحارردد ار

رامل مل  لرة حرا   نمل رهبار خملراداناللر نردنا رابار   رسلامله .ر
رد م  رك: بااب ران   ن ربامل اا  رامله ء اركرامل اا  رادلنياصاةرثالثا:

رارداما.رفءمرامل ا ملارادلاادرب ا رانمءار د اارارد اار .1
أ رد ددددافاركراملاقددددا وراملشددددا  راخلاصددددالراملدددديترنربدددد رم ءددددارن طبددددا رامل ا دددد ةر .2

  خ ءا.ر
أ رنرةنيددااظرامل ا دد ةرمدداررددارأقدداىرم ءددالرأ رم خءددالر ددااميرهددا ردملدد ارفا  ددار .3

 ساصارمني  ارب لرأ رقا  ةرف ء ارأساىرم ه ار خ ءا.ر
نددمراملشددا يرأ ردنددا راملااقنيددارادلطخددالردطب دد رامل ا دد ةر خ ءددارسامل ددارمدداراحل .4

 امل ابتربامل كرأ راالمجان.ر
 منيافارادلس   ربامل ا  ةرامله ء ارمل مل خءار مس    اهتا.ر .5
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ا ددد   ره دددسرمددداراملنيخمددداميرادلنياصددداةاربامل اا ددد رامله ء دددارمل  اةدددارأاندددالرامل ددداا  رررابعدددا:
رادلنياصاةلر ق ردضماراملبحيرمنااجرمارر  ران   ننك.ر

 التوصيات:
 ربامل اا دد رامله ء ددار دطب  اددد رادل نيدد دةركرجاا دد ره ددسةر رددااردمه ددارمابددانران دد  ن

 م  ا ددداركرا اد دددارادلنياصددداة؛رةاصددديراملبااددديرمبزةددد رمدددارامل اا ددداكر ادلدددسمتااكرادددا ر
رجاا ب رامليترملر  رب    رهافرماراملبحير امل اا ا.ر

ر
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الهوامش

                                                           
 361ص  3، ابن منظور، لسان العرب  ج171ص 1ظم جابن سيده، المحكم والمحيط األع 1
 12ص 1موسوعة القواعد الفقهية ج 1
 11ص 1السبك ، األشباه والنظائر ج 3
 51ص  1غمز عيون البصائر  ج 4
  67الندوي، القواعد الفقهية ص 5
 15ص 1موسوعة القواعد الفقهية ج 6
 6ص 1القراف ، الفروق ج 7
 136-135الباحسين، القواعد الفقهية ص 8
 68الندوي، القواعد الفقهية ص 9

 167ص 19مجموع الفتاوى  ج 12
 16البورنو، موسوعة القواعد الفقهية ص 11
 16البورنو، موسوعة القواعد الفقهية ص 11
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 17، البورنو، موسوعة القواعد الفقهية ص 68الندوي، القواعد الفقهية ص 13
 69عد الفقهية ص، نقال عن: الندوي، القوا136محمد أبو زىرة، مالك ص 14
 ، وقال: "ىذا حديث حسن صحيح".153ص 3الترمذي، سنن الترمذي ج 15
 ، وقال عنو: 66ص 1، الحاكم، المستدرك على الصحيحين ج824ص 1مالك ، الموطأ ج 16

 "ىذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولم ي:رجاه". 
 149ص 7البيهق ، السنن الكبرى ج 17
18

 7ص  السيوط ، األشباه والنظائر 
 وما بعدىا  89الندوي، القواعد الفقهية ص 19
 44ص 1موسوعة القواعد الفقهية ج 12
 179القواعد الفقهية صالباحسين،  11
  319الندوي، القواعد الفقهية ص 11
 362إمام الحرمين، غياث األمم ص 13
بدن بشدير  : "إبدراىيم بدن عبدد الصدمد الشدي  أبدو الطداىر87ص مما جاء ف  ترجمتو ف  الديباج المدذىب 14

التندوخ  كدان رحمددو اا إمامدا عالمددا مفتيدا جلدديال فاضدال ضدابطا متفنددا حافظدا للمددذىب إمامدا فدد  أصدول الفقددو 
والعربيدددة والحددددديث مددددن العلمددداء المبددددرزين فدددد  المددددذىب المتدددرفعين عددددن درجددددة التقليدددد إلددددى رتبددددة االختيددددار 

قبة وقبره بها معروف، ولم أقدف علدى تداري  والترجيح.......... وذكر أنو قتل شهيدا قتلو قطاع الطريق ف  ع
 وفاتو غير أنو ذكر ف  تأليفو الم:تصر أنو أكملو ف  سنة س  وعشرين وخمسمائة". 

15
  87ابن فرحون، الديباج المذىب ص 
 175الباحسين، القواعد الفقهية ص 16
 37ص 1غمز عيون البصائر جالحموي،  17
 (3الهامش) 175الباحسين، القواعد الفقهية ص 18
 (1الهامش) 45ص 1موسوعة القواعد الفقهية ج 19
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 12ص 1درر الحكام شرح مجلة األحكام  جحيدر،  32
 331الندوي، القواعد الفقهية ص 31
 173الباحسين، القواعد الفقهية ص 31
 37ص 1غمز عيون البصائر جالحموي،  33
 45ص موسوعة القواعد الفقهية، البورنو، 182الباحسين، القواعد الفقهية ص 34
  332الندوي، القواعد الفقهية ص 35
 182الباحسين، القواعد الفقهية ص 36
 37ص  1غمز عيون البصائر جالحموي،  37
 181الباحسين، القواعد الفقهية ص 38
 186-185الباحسين، القواعد الفقهية ص 39
 45ص 1ج موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  42
 186الباحسين، القواعد الفقهية ص 41
  49-48ص 1ج سوعة القواعد الفقهيةمو البورنو،  41
 7-6ص 1القراف ، الفروق ج 43
 98-97ص 4جالقراف ، الفروق  44
  87الديباج المذىب  ص 45
 انظر ما سبق ف  القول األول ف  ىذه المسألة عن ىذا  46
ال:ليفدددد ، ريدددداد، القاعدددددة الفقهيددددة حجيتهددددا وضددددوابط االسددددتدالل بهددددا، مجلددددة الشددددريعة والدراسددددات  47

 317م( ص1223) 55العدد اإلسالمية،
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ال:ليف ، رياد، القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط االستدالل بها، مجلة الشريعة والدراسدات اإلسدالمية،  48

 باختصار 311-312م( ص1223) 55العدد
 سبق ت:ريجو 49
بلفظ: "العجماء جرحها جبار"، وكذلك بلفدظ: "العجمداء  1533ص  6الب:اري، صحيح الب:اري  ج 52

 ار"عقلها جب
 بلفظ: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" 153ص 12البيهق ، السنن الكبرى  ج 51
 3ص 1الب:اري، صحيح الب:اري  ج 51
 سبق ت:ريجو 53
54

 باختصار 162-157ص 1معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ج 
 باختصار 161-162ص 1معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ج 55
 يجوسبق ت:ر  56
 398ص 4جابن أب  شيبة، الكتاب المصنف ف  األحاديث واآلثار  57
 86ص 1ابن القيم، إعالم الموقعين ج 58
 86ص 1ابن القيم، إعالم الموقعين ج 59
ال:ليفدددد ، ريدددداد، القاعدددددة الفقهيددددة حجيتهددددا وضددددوابط االسددددتدالل بهددددا، مجلددددة الشددددريعة والدراسددددات  62

 311م( ص1223) 55اإلسالمية، العدد
 311، ال:ليف  ص  181سين، القواعد الفقهية صالباح 61
ال:ليفدددد ، ريدددداد، القاعدددددة الفقهيددددة حجيتهددددا وضددددوابط االسددددتدالل بهددددا، مجلددددة الشددددريعة والدراسددددات  61

 313م( ص1223) 55اإلسالمية، العدد
ال:ليفدددد ، ريدددداد، القاعدددددة الفقهيددددة حجيتهددددا وضددددوابط االسددددتدالل بهددددا، مجلددددة الشددددريعة والدراسددددات  63

 316م( ص1223) 55لعدداإلسالمية، ا
 173، وانظر : م:تار الصحاح  ص  417ص   5ابن فارس، مقايي  اللغة  ج  64
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 471معجم لغة الفقهاء ص  65
 9سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقه  ف  التطبيقات المعاصرة ص  66
 314ص  1غمز عيون البصائر  جالحموي،  67
 177صالباحسين، القواعد الفقهية  68
 178صالباحسين، القواعد الفقهية  69
، ال:ليف ، رياد، 44ص 1، البورنو، موسوعة القواعد الفقهية ج178صالباحسين، القواعد الفقهية  72

 55القاعدددددة الفقهيددددة حجيتهددددا وضددددوابط االسددددتدالل بهددددا، مجلددددة الشددددريعة والدراسددددات اإلسددددالمية، العدددددد
 319م( ص1223)

 179-178صالباحسين، القواعد الفقهية  71
  48ص 1ج موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  71
 437الزرقا، شرح القواعد الفقهية  ص  73
نقدال عدن: سدعيدي، التقعيدد الفقهد    771-772د. محمدد صدالح الصداوي، مشدكلة االسدتثمار ص  74

 45وأثره ف  االجتهاد المعاصر ص
 435سعيدي، التقعيد الفقه  وأثره ف  االجتهاد المعاصر ص  75

( نقددال عددن: سددعيدي، التقعيددد الفقهدد  وأثددره فدد  713-1/711) 7لددة الفقددو اإلسددالم ، العدددد مج  76
 435االجتهاد المعاصر ص

، وندص القاعددة فد  األشدباه والنظدائر البدن نجديم 174ص 1معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصدولية ج  77
 : "كل قرد جر نفعا حرام". 316ص

نقددال عددن:  66، 65( ، 11/1) 11م  الدددول ، القددرار رقددم قددرارات وتوصدديات مجمدد  الفقددو اإلسددال  78
 174ص 1معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ج

 175ص 1معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ج  79
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نقال عن: معلمدة  117(، 4/4) 7119قرارات وتوصيات مجم  الفقو اإلسالم  الدول ، القرار رقم   82

  176ص 1صولية جزايد للقواعد الفقهية واأل
 96ابن نجيم، األشباه والنظائر ص  81
 88السيوط ، األشباه والنظائر ص  81

الكيالندد ، د. عبددد الددرحمن إبددراىيم، تطبيقددات معاصددرة للمصددلحة المرسددلة فدد  المجددال األسددري، مجلددة  83
 (17الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات، العدد )

 المصدر السابق   84
 سبق ت:ريجو 85
 87 ، األشباه والنظائر  صالسيوط 86
 199الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص  87

نقال عن: معلمة زايدد  128(، 1/4) 16قرارات وتوصيات مجم  الفقو اإلسالم  الدول ، القرار رقم  88
 175ص 1للقواعد الفقهية واألصولية ج

  175ص 1معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ج  89
 153 ، قرارات المجم  الفقه  اإلسالم  بمكة المكرمة، صرابطة العالم اإلسالم 92
 158رابطة العالم اإلسالم ، قرارات المجم  الفقه  اإلسالم  بمكة المكرمة، ص 91
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 قائمة المصادر والمراج 
 

لرغ ددداجرادمدددمركرأمددالراحلدددامصلرأبدددارادلنيدداقر بددد رادلخددداربدددار بدد رابرا ددداة  .1
امل  ددداجراملرخدددملر   ددد :رفدددسادر بددد رادلددد نيمر م دددطهملراخمددديلرر اال دددن  اةا:ر

 1ل لر 1979داارامل  اةلر
املبااسدددصلرةني ددددالربددددار بدددد راملاردددداللرامل اا دددد رامله ء ددددالر املاةدددداظ:رمن بددددار .2

 2ل لر 1999ردلر1420املاش لر
املبجددددداائلرأبدددددار بددددد رابرزلمددددد ربدددددارأمسا  ددددد لرصدددددح حراملبجددددداائلر   ددددد :ر .3

ر-ردددددددد1407ملردةددددددد راملب دددددددالر بدددددددس ك:رداارابددددددداره دددددددسلرامل مامدددددددالرم دددددددطه
ر3ل لر 1987

ر-ردددددر1431املباا ددددالرزلمدددد رصدددد قيربددددارأمحدددد لرما ددددا ارامل اا دددد رامله ء ددددال .4
ررردمش .رلردااراملا املاراملنيادل ال2للر 2010

املب ء ددديلرأبددداربندددارأمحددد ربددداراحلسدددصلراملسددد اراملنددد ىلر   ددد :رزلمددد ر بددد ر .5
 ل 1994-رد1414اردااراملبا لامل ادار طالر منارادلناما:رمن ب

امل مدد ئلرأبددار  سددملرزلمدد ربددار  سددمللر دد ارامل مدد ئلر   دد :رأمحدد رزلمدد ر .6
رشاهار  ساةالر بس ك:رداارأا اميرامل اجراملنياىل 

ابارد م دالرأمحد ر بد راحلخد ملررلمدانرامله دا ىلر   د :ر بد راملدامحاربدارزلمد ر .7
رلرمن بارابارد م ا2بارقا مراملنياصميرامل ب ئلر 

امل  سدددددداباائلرادلسدددددد  ا ر خددددددملرربددددددار بدددددد رابرزلمدددددد ربددددددار بدددددد رابأاحلدددددداهملر .8
لر   ددددد :رم دددددطهملر بددددد رامل دددددادار طدددددالر بدددددس ك:ردااراملن ددددد رامل دددددح حص

 رر1ل لر 1990-1411املنيخم الررد
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احلمدددائلرأبددداراملنيبددداسرشدددءالراملددد ةارأمحددد ربدددارزلمددد رمنددديراحلسددد  لرغمدددزر .9
دااراملن د رر  ا راملب ا ارشا ره الرادشبا ر امل ردا ارنبدارصلد ملر بدس ك:

ررر1ل لر 1985ر-ردر1405املنيخم الرر
ا ددد الر خددديلردااراحلندددالرشدددا ررلخدددارادانددداللردنياةددد :راحملددداميرفءمدددير .10

 احلس  لر بس ك:ردااراملن  راملنيخم ا 
اخلخ هدديلراةدداظلرامل ا دد ةرامله ء دداراب  ءددار بددااب ران دد  ن رهبددالررلخددار .11

ةسددددددم راملشدددددداةنيار امل اا دددددداكراال ددددددام الر املناةددددددت:رجامنيدددددداراملناةددددددتلرد
  رررر55ل لراملني د:ر 2003

 اابطاراملنياملراال اميلرقااااكراسمورامله ءيراال اميرمبنارادلناما .12
املزاقدددالرأمحددد ربددداراملشددد  رزلمددد لرشدددا رامل اا ددد رامله ء دددالر   ددد :رم دددطهملر .13

 لرداارامل خملردمش .2للر 1989ردلر1409أمح راملزاقالر
ادشددددبا رراملسدددبنيلرددددداجراملددد ةار بدددد راملارددددالربدددار خدددديربددددار بددد راملندددداكل .14

 امل رددا الر   دد :ر دداد رأمحدد ر بدد رادلاجددادلر بددس كر:ردااراملن دد راملنيخم ددالر
ر1ل لر 1991-ردر1411

 دددني  ئلرحيدددقلرامل  ني ددد رامله ءدددير أثدددا ركرانج ءدددادرادلنياصدددا:رادلنيددداماكرر .15
ردددلر1431ادلامل ددار ادلسددا  راملطب ددارادلنياصدداةرأمنااجددالر بددس ك:رداارابدداراددزللر

 1ل لر 2010
اراحلسدار خديربدارأمسا  د رادلا ديلراحملندمر احملد  راد ردملرابار    لرأب .16

ر1ل لر 2000    :ر ب راحلم  رر  ا ئلر بس ك:ردااراملن  راملنيخم ار
لر1ردددلر 1403املسدد اطيلر بدد راملددامحاربددارأىلربنددالرادشددبا ر امل رددا الر .17

 دااراملن  راملنيخم الربس ك
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فركراداادةديرابارأىلرش بالرأباربنار ب رابربارزلم لراملن الرادل د  .18
 رد 1409 اآلثاالر    :رهما رةا فراحلاكلر املاةاظ:رمن ب راملاش لر

ابارفااا لرأباار مربار خيربارزلم رامل نيمائلرامل ةباجرادل ر ركرمنيافدار .19
 أ  ا ر خماميرادل ر لر بس ك:رردااراملن  راملنيخم ا 

ميرامل دددااكلرأبددداراملنيبددداسرأمحددد ربدددارأداةددد رامل ددد ءاجيلرأ ددداااراملددد   ركرأ ددداا .20
للردااراملن ددددد ر1998رددددددلر1418لر1املهدددددا  لر   ددددد رسخ ددددد رادل  ددددداالر 

راملنيخم الربس ك.
ابددارامل دد ملرأبددار بدد رابرزلمدد ربددارأىلربندداربددارأةدداللرأ ددالرادلدداقنيصر ددار .21

 ل 1973الراملنيادلصلر    :رط ر ب راملال فر ني لر بس ك:رداارا   لر
خم دخحارادلا دخاركراملن اينلرد.ر ب راملامحارأبداار ملردطب  داكرمنياصداةرمل .22

اسا راد ائلررلخاراملشاةنيار امل دا ا ر االمداااك:رجامنيداراالمداااك لراملنيد د:ر
ر رر27 

ماملالرماملاربارأ  رادصبحيلرادلاطد لر   د :رزلمد رفدسادر بد راملبداقيلر .23
ر م ا:رداارأا اميرامل اجراملنياىل 

 منيخمار اة رملخ اا  رامله ء ار ادصامل الر سجارأملن    ار .24
سرقخنيد رجديرلردر.راامد رصداد رق  د رلرمنيبدمرمل دارامله ءداميرد.رزلمد را ا .25

ر2ل ر 1988ر-رررر1408لر بس كر:رداارامل ها  رلر
م ردداالرأبدداراملهضدد رمجددا راملدد ةاربددارمندداللرملسددا راملنيدداللر بددس ك:رداار .26

ر1لر صادا 
ابددارصلدد ملر ةدداراملدد ةاربددارأبدداار ملرادشددبا ر امل رددا الر   دد :رزلمدد رمط ددور .27

 1ل لر 1983ردلر1403نالراحلاف لر دمش :رداارامله
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ردددددر1414امل دددد  ئلر خدددديرأمحدددد لرامل اا دددد رامله ء ددددالر دمشدددد :رداارامل خددددملر .28
 3ل لر 1994

د.ر ربدداراملزا خدديرلر ددب ران دد هادةرمددارامل دداا  ر امله ددا ىر املنيمدد رامله ءددير .29
ل ر2001رددددددرلر1421لر دمشددددد ر:رداارادلن ددددد رلرركرامل طب  ددددداكرادلنياصددددداة
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Abstract: 

 

This research aims to root the inference with the 

jurisprudential rule, showing its controls, and 

highlighting samples of its most important 

contemporary applications. Some approaches were 

adopted, the most important of which include the 

inductive approach and the comparative approach. 

The most important results thereof include: the 

jurisprudential rules are based on the majority 

rather than the whole people. They are a pretext, 

that is to say that they are valid to be inferred with 

in the calamities of each era under controls 

including research, noting that the jurisprudential 

rules, although they are a pretext, are not of the 

same degree in that. Many contemporary scholars 

inferred with the jurisprudence rules to determine 

the rulings on contemporary calamities and the 

research included some of these inferences. 

The researcher recommends further studies and 

conferences on the aspects of the research subject, 

which did not have a sufficient research and study. 

Keywords: Pretext, Calamities, Contemporary, 

Jurisprudence Rules. 

 


